I boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa! möter vi ett nytt och fräscht
resonemang och en fördjupad teoretisering av ett evigt och mycket psykologiskt
intressant ämne hos en ”vis son”. Liksom i tidiga verk av andra mycket nutidskritiska
uppkomlingar och sökare som Augustinus, Cicero, Descartes, eller hos mer sentida
författare och ”visa söner” som Strindberg, Freud och Lacan (vars levnadsöden är väl
beskrivna och analyserade i boken), löper en röd tråd där författaren implicit eller
explicit besvarar frågan vad orden ”världens bästa pappa” egentligen betyder. Eliazon
ger i boken innehåll och substans till ”världens bästa pappa” genom att koppla
samman betydelsen med fadersbegärets olikt mångskiftande uttrycksformer och till
människors mer stillsamma strävanden i vår egen samtid. Vandringen tar oss runt från
människors djupt desavuerade väsen som faderslösa inburade Odjur på rättspsykiatriska vårdanstalter, till förståelse och uppfriskande diskussioner om nya
behandlingsmetoder, estetik, synsätt, ekonomiska relationer och skönhetsindustrins
framtid. Fylld av en stark iver efter att nå botten i sökandet efter vetenskaplig sanning,
stor nyfikenhet och förundran över i stort sett alla psykologiska skeenden runt
författaren (som är praktiskt verksam psykolog), inbjuds läsaren till en mycket
spännande odyssé om begärets betydelse i uppfostran och för en sund psykologisk
personlighetsutveckling, t ex i hur kvinnors val av pappor till sina barn helt kan avgöra
dess psykologiska utveckling och levnadsöde.
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Bokens textmässiga innehåll i övrigt innebär ett starkt teoretiskt nyskapande innovationsprojekt - en helt ny filosofi, med stor applikationskraft för förståelsen av
psykologin inom många andra kunskapsområden som den yrkesinriktade rehabiliteringen, socialgerontologin, barnuppfostran, psykoanalysen och psykoterapin,
marknadsföringen, ledarskapets, estetikens och den politiska utvecklingens områden.
Så framskymtar t ex. syndriftens särskilda inverkan och psykologins speciella natur av
plasticitet som något essentiellt lustfyllt och särskilt betydelsefullt för den enskilde
individens karriär och identitetsutveckling. Mervärdet består i att människor erbjuds
ett radikalt nytt, humanistiskt och pedagogiskt annorlunda betraktelsesätt på livsavgörande funktioner som inte på ett så uppenbart tydligt och proaktivt sätt varken
teoretiskt kunnat formuleras eller prövats tidigare. Det gör även boken till ett
användbart psykologiskt uppslagsverk, ett läromedel eller en spegel, anpassat för vår
egen tids existentiella bekymmer och livspussel.
Torbjörn K A Eliazon är född i Åsarne socken i södra Jämtland
1955. Han är huvudägare i det numera rikstäckande företaget
Eliazon (grundat 1989). Eliazon är Steg-1 utbildad psykoterapeut,
privatpraktiserande psykolog och socionom och driver mottagningsverksamhet i bl a Östersund och Göteborg. Ett par miljoner
människor har idag besökt hans hemsidor på Internet
(www.eliazon.com).
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